
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikátor materiálu EU: ICT – 1 – 14 

Anotace 
Pracovní list vede k zopakování a upevnění znalostí o slovanských 
věrozvěstech. 

Autor Mgr. Blanka Šteindlerová 

Jazyk Čeština  

Vzdělávací oblast Člověk a společnost 

Vzdělávací obor Dějepis 

ICT = Předmět/téma Dějepis / Historické etapy a odkaz minulosti 

Očekávaný výstup 
Žák si zopakuje fakta o životě a působení Cyrila a Metoděje, řídí se 
instrukcemi a samostatně vypracovává úkoly. 

Speciální vzdělávací 
potřeby 

- zdravotní postižení - LMP  

Klíčová slova 
Věrozvěst, Konstantin, Cyril, Metoděj, křesťanství, staroslověnština, 
hlaholice, Velká Morava 

Druh učebního 
materiálu 

Pracovní list  

Druh interaktivity Aktivita 

Cílová skupina Žák 

Stupeň a typ 
vzdělávání 

základní vzdělávání – druhý stupeň 

Typická věková 
skupina 

14 - 15 let / 9. ročník 

Období tvorby DUM 8/2013 



 

SLOVANŠTÍ VĚROZVĚSTOVÉ 
 

A – kvíz. Vyber vždy, co je správně (1 nebo více možností) a označ . 
 

1. Věrozvěst je…               

… druh malého zpěvného ptáka. 

… ten, kdo přináší, zvěstuje, oznamuje víru. 

… polské mužské jméno. 

… středověký úředník. 

 

2. Slovanští věrozvěstové byli… 

… otec a syn. 

… bratranci. 

… přátelé. 

… bratři. 

 

3. Slovanští věrozvěstové se jmenovali… 

… Cyril a Metoděj. 

… Konstantin a Metoděj. 

… Konstantin a Matěj. 

… Petr a Pavel. 

 

4. Slovanští věrozvěstové vytvořili písmo, které pojmenovali… 

… konstantinka. 

… metodice. 

… cyrilice. 

… hlaholice. 

 

5. Slovanští věrozvěstové přišli v 9. století… 

… do českého knížectví. 

… do slovenského království. 

… do Velkomoravské říše. 

… do Sámovy říše. 

 

6. Slovanští věrozvěstové kázali slovo boží… 

… ve staroslověnštině. 

… v řečtině. 

… v latině. 

… v češtině. 



 

B. Doplň do textu chybějící slova. Vybírej z nabídky v závorce. 

 

1. Rostislav byl druhým velkomoravským …………………………… (králem, císařem, knížetem). 

 

Chtěl, aby v jeho říši kněží šířili křesťanství v ……………………………(staroslověnštině, latině,  

 

němčině). Vyslal proto poselstvo k ………………………(králi, papeži, bohu) a žádal o učitele  

 

křesťanské víry. Když toto poselstvo neuspělo, vyslal jiné k byzantskému …………………….  

 

(císaři, papeži, knězi). Panovník žádosti vyhověl a poslal na Velkou Moravu poselstvo vedené  

 

Konstantinem a Metodějem. 

 

 

2. Konstantin a Metoděj přišli na Moravu z………………………(Polska, Řecka, Itálie). Metoděj  

 

byl původně úředníkem, Konstantin knězem. Oba bratři se několikrát uchýlili  

 

do……………………….(lázní, hradu, kláštera). V klášteře přijal Konstantin jméno  

 

………………………(Cyril, Michal, Vít). Bratři překládali knihy k bohoslužbám a bibli  

 

do……………………………………………(češtiny, angličtiny, staroslověnštiny) proto, aby jejich  

 

kázání byla lidem srozumitelná. Metoděj se stal prvním moravským  

 

……………………………………………….(knězem, králem, arcibiskupem). 

 

 

C. Poznáš, co je na obrázku? Vyber z nabídky a spoj. 

                                                                              
 

  

 

germánské runy                      egyptské hieroglyfy                    hlaholice      



 

                                  

Řešení – možné postupně umístit na viditelné místo ke kontrole. 

 

 A.  

1. Věrozvěst je ten, kdo přináší, zvěstuje, oznamuje víru. 

2. Slovanští věrozvěstové byli bratři. 

3. Slovanští věrozvěstové se jmenovali Cyril a Metoděj, Konstantin a Metoděj. 

4. Slovanští věrozvěstové vytvořili písmo, které pojmenovali hlaholice. 

5. Slovanští věrozvěstové přišli v 9. století do Velkomoravské říše 

6. Slovanští věrozvěstové kázali slovo boží ve staroslověnštině. 

 

B.  

 

1. Rostislav byl druhým velkomoravským knížetem. 

Chtěl, aby v jeho říši kněží šířili křesťanství ve staroslověnštině. 

Vyslal proto poselstvo k papeži a žádal o učitele křesťanské víry. 

Když toto poselstvo neuspělo, vyslal jiné k byzantskému císaři. 

 

 

2. Konstantin a Metoděj přišli na Moravu z Řecka 

Oba bratři se několikrát uchýlili do kláštera. 

V klášteře přijal Konstantin jméno Cyril. 

Bratři překládali knihy k bohoslužbám a bibli do staroslověnštiny proto, aby jejich kázání byla 

lidem srozumitelná.  

Metoděj se stal prvním moravským arcibiskupem. 

 

 

C. 

hlaholice                                                               

 

  

     

 

 

 

 

 



 

Zdroje: 

Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2013-8-18]. Dostupné pod licencí Wikipedia na WWW: 

hlaholice: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hlaholice-nazev.gif>  
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